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Witajcie, znacie łapacze snów? 

 Zachęcam do robienia jednego. Są naprawdę dekoracyjne. Samo wykonanie nie zajmuje dużo 

czasu. Doskonali umiejętności manualne. Taki łapacz jest dobrym pomysłem na prezent, na 

przykład na Dzień Matki! Wtedy trzeba go zrobić w ulubionych kolorach mamy.;) Uniwersalny 

będzie beżowy. Chyba wszystkie mamy go lubią - kolor bawełny. Bardzo efektowne są te z włóczki 

w kilku odcieniach 2 kolorów, tęczowe barwy.  
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Indianie wierzyli, że ten amulet zatrzyma w sieci 

 wszystkie senne koszmary, które znikną w blasku 

 wschodzącego słońca. Zostawiając tylko to,  

co dobre i miłe dla ducha.  

Na tym filmie zobaczycie jak sprytnie go zrobić z kawałka kartonu.  

 

Potrzebne będą: 

kawałek kartonowej płachty 

2 latające spodki (nie, talerze:), śniadaniowy i obiadowy,  

ołówek,  

                                                                                                                  urzadzamy.pl 

nożyczki (nie tnijcie sami kartonu nożem) 

kordonek lub cieńsza włóczka 

koraliki, piórka 

szydełko 

Piórka można zrobić też z włóczki. Ta technika nazywa się makrama. 

Jak również z papieru. Tu prosty tutorial do obejrzenia. 

 

Chcę Wam zaproponować zabawę na dworze. 

 

Dla rodziny zwłaszcza ze starszym rodzeństwem. 

Leśne wędrówki według współrzędnych GPS. Zajrzyjcie tu. 

Skoro można już odwiedzać lasy i plaże, warto korzystać z tej możliwości, póki co... Zachowując 

się bezpiecznie dla siebie i innych. 

 

Większość z Was korzysta z telefonów komórkowych. Dobrze jest wiedzieć jak je 

obsługiwać w bezpieczny sposób. Może dzięki tej zabawie dowiecie się czegoś więcej. 

Zrozumiecie co jest dla was dobre, a co nie. 

https://youtu.be/PGpiHzxooTo
https://youtu.be/NZXa083_dQw
https://youtu.be/OyCSH9gS3aE
http://www.lasy.gov.pl/pl/turystyka/pomysly-na-wypoczynek-1/geocaching


Gdy robicie zdjęcia i zamieszczacie je w sieci, serwisach społecznościowych (za zgodą rodziców), 

udostępniacie dużo informacji. Fotografie mogą przekazywać o was więcej, niż byście tego chcieli. 

Co nie zawsze jest bezpieczne. Zostawiacie po sobie ślad w sieci. Ktoś niepowołany mógłby 

dowiedzieć się gdzie chodzicie po szkole, z kim spędzacie czas, jakie macie zabawki. Nie 

udostępniajcie wszystkiego publicznie. 

 

Gov.pl 

 

 

Ta zabawa polega na geo-tagowaniu i podchodach (stara zabawa podwórkowa dobrze 

znana rodzicom i dziadkom). 

 

Będą potrzebne telefony, ale ich obsługą musi się zająć dorosły opiekun. 

Zanim wybierzecie się na wspólną zabawę ustalcie miejsce wycieczki i zastanówcie się wspólnie, z 

którą zaprzyjaźnioną rodziną moglibyście podjąć wyzwanie. 

 

Zadania: 

• określić dzień wycieczki i długość czasu jaki ona zajmie 

• wybrać na wędrówkę miejsce dobrze Wam znane 

• odszukać miejsce na mapie internetowej (korzystając z ogólnodostępnych programów, 

aplikacji) 

• zaznaczyć na trasie 5 punktów do odwiedzenia, w tym start i metę 

• wyruszyć na wędrówkę w dobrym humorze, nie zostawiać śmieci 

• zrobić zdjęcie miejsca STARTU – udostępnić współrzędne lokalizacji znajomym 

zaproszonym do zabawy 

https://geoportal.gov.pl/
https://www.komputerswiat.pl/artykuly/redakcyjne/5-najlepszych-programow-do-geotagowania/1bh89hl
https://www.komputerswiat.pl/artykuly/redakcyjne/5-najlepszych-programow-do-geotagowania/1bh89hl


• zostawić w wyznaczonym miejscu ze zdj. zadania do wykonania, sprawności do zdobycia. 

Zapisane współrzędne GPS następnego miejsca. 

 

Na skrawku papieru zapisać np. zrób zdjęcie drzewa pod którym ukryta była wskazówka. Jaki to 

gatunek. Nie wiesz? Zrób zdjęcie i uruchom wyszukiwanie obrazu w sieci. Dowiedz się jaki to 

gatunek. Znajdź drugie takie drzewo 10 kroków na wschód. Tam jest następna wskazówka. Np. 

Leśna polana, odszukajcie i sfotografujcie Obuwika (polski storczyk). Obserwacja ptaków – cała 

rodzina nagrywa film – śpiewamy jak słowiki. 

Drużyna, która podjęła wyzwanie musi odtworzyć zadaną trasę. Przypiąć zdjęcia z wykonanych 

zadań, zamieścić znaczniki i udostępnić to Wam w internecie. 

Spotkajcie się może na czacie i wymieńcie zdjęcia, wrażenia. 

Udanej zabawy. No to wio! Via las. 

Tvp.pl, lp.gov.pl                                              

 

Pozdrawiam, 

p. Ewa 

Przedstawienie teatralne TV 

Po tych aktywnościach proponuję obejrzenie klasycznego już przedstawienia Teatru Telewizji pod 

tytułem „Pchła Szachrajka” według bajki Jana Brzechwy w wykonaniu najlepszych polskich 

aktorów, których pamiętają zapewne Wasi Rodzice i Dziadkowie: 

https://www.youtube.com/watch?v=UsgcCItndV4  

 

https://zakazywstepu.bdl.lasy.gov.pl/zakazy/
https://www.youtube.com/watch?v=UsgcCItndV4


Wirtualne spacery po pięknych polskich parkach narodowych 

Czy widzieliście wszystkie polskie parki narodowe? Zapewne nie raz, w czasie wakacji lub 

weekendowych wypadów, zawędrowaliście do wielu, a może nawet jeden z nich jest raptem na 

wyciągnięcie ręki?  Niezależnie od tego, czy polskie parki narodowe znacie i jak często w 

nich  bywacie, na pewno z przyjemnością pospacerujecie po tych wspaniałych terenach razem z 

nami! 

 

 

 

 

 

W Polsce obecnie znajdują się 23 parki narodowe, a każdy z nich odznacza się naturalnym 

pięknem i bogactwem krajobrazu. Ich różnorodność zachwyca i przyciąga tłumy wielbicieli przyrody 

– nic dziwnego, bo występujące tam imponujące formacje skalne, przejrzyste jeziora, geste lasy 

oraz niezwykła fauna i flora są naprawdę warte poznania. Często w parkach znajdziemy specjalnie 

przygotowane centra dydaktyczne oraz muzea przyrodnicze. Z uwagi na fakt, że są to obszary 

chronione ze względu na swoje walory, parki można zwiedzać wyłącznie w wyznaczonych 

obszarach i po określonych szlakach. 

Zapraszamy Was na wirtualne spacery – odkryjcie z nami urokliwe zakątki parków 

narodowych w naszym kraju! Może wśród nich odszukacie Wasz ulubiony park – taki, do 

którego często zaglądacie? 

 

 

Pieniński Park Narodowy 

 



 – spacer pierwszy i spacer drugi 

Pieniński Park Narodowy zajmuje najpiękniejsze obszary Pienin Właściwych – warto wymienić 

Masyw Trzech Koron, Pieniny Czorsztyńskie, Pieninki i Przełom Dunajca. To jeden z najczęściej 

odwiedzanych polskich parków narodowych, a to właśnie ze względu na jego walory przyrodnicze i 

niesamowite widoki. Jedną z największych atrakcji jest słynny spływ Dunajcem, lecz turyści chętnie 

zdobywają również Trzy Korony oraz Sokolicę, z których roztaczają się cudowne widoki na przełom 

Dunajca, Tatry oraz Beskid Sądecki. 

 

Babiogórski Park Narodowy – spacer 

Park położony jest w Polsce południowej przy granicy ze Słowacją. Na terenie parku znajduje się 

masyw Babiej Góry oraz najwyższy szczyt Beskidu Żywieckiego Diablak.  Na terenie parku 

występują aż 54 gatunki roślin objętych ochroną. Spotkać można tu bardzo rzadkie typy roślin, np. 

okrzyn jeleni, tocja karpacka czy zimoziół północny – prawda, że fajne nazwy. 

Więcej na str. https://miastodzieci.pl/czytelnia/wirtualne-spacery-po-pieknych-polskich-parkach-

narodowych/ 

 

 

 

 

https://www.360studio.org/spacer.html
http://www.pieniny.com/pl/i271/wirtualny-spacer-pieniny
http://www.bgpn.pl/panoramy
https://miastodzieci.pl/czytelnia/wirtualne-spacery-po-pieknych-polskich-parkach-narodowych/
https://miastodzieci.pl/czytelnia/wirtualne-spacery-po-pieknych-polskich-parkach-narodowych/

